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สุวรรณี ชอบการไร่ และคณะ

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอวเป็นการ
รักษาส�ำหรับผูป้ ว่ ยกระดูกสันหลังระดับเอวเสือ่ ม ทีม่ ี
อาการปวดหลัง/ขามาก และท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้
ลดลง1 ภายหลังผ่าตัดผูป้ ว่ ยต้องปรับเปลีย่ นการดูแล
ตนเองให้เหมาะสมกับสภาพความเจ็บป่วย ซึง่ แนวคิด
การดูแลตนเองของ Orem3 กล่าวว่าเป็นการดูแล
ตนเองทีจ่ ำ� เป็นในภาวะเบีย่ งเบนทางสุขภาพ  เมือ่ เกิด
ความเจ็บป่วย มีความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและ
การท�ำหน้าที่ของร่างกาย ผู้ป่วยกระดูกสันหลังระดับ
เอวเสือ่ มทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดผูป้ ว่ ย โดยเฉพาะหลังผ่าตัด
3-6 เดือนแรก ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ป่วยต้องกลับไปดูแล
ตนเองทีบ่ า้ น หากผูป้ ว่ ยดูแลตนเองไม่ถกู ต้อง อาจท�ำให้
เกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ น เช่ น ข้ อ ต่ อ กระดู ก สั น หลั ง
เคลื่อนตัว สกรูที่ใส่ยึดกระดูกไว้หลวม2 โดยจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่ ผ ่ า นมามี ป ั จ จั ย หลายอย่ า งที่
เกีย่ วข้องกับการดูแลตนเอง เช่น อายุ ระดับการศึกษา
การรับรูภ้ าวะสุขภาพและความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง ดังนี้
อายุมผี ลต่อการดูแลตนเอง เนือ่ งจากการดูแล
ตนเองเริม่ ตัง้ แต่วยั เด็ก สมบูรณ์ในวัยผูใ้ หญ่และลดลง
ในวัยสูงอายุ3 อายุมคี วามสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ใน
อดีตและส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมตอบสนอง
ต่อปัญหา ซึง่ จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ส�ำหรับ
ผู้ป่วยสูงอายุจะมีข้อจ�ำกัดในการดูแลตนเอง จาก
ความเสื่อมถอยของร่างกายและจิตใจ4
ระดับการศึกษามีความส�ำคัญต่อการพัฒนา
ความรู ้ ทั ก ษะและทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการดู แ ลตนเอง
ช่ ว ยให้ บุ ค คลสามารถเรี ย นรู ้ แ ละเข้ า ใจถึ ง การ
ส่งเสริมสุขภาพและดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย ผู้มีการ
ศึกษาน้อยอาจเกิดข้อจ�ำกัดในการแสวงหาความรูเ้ พือ่
การดูแลตนเอง ผู้มีการศึกษาสูงจะสามารถรับรู้และ
ท�ำความเข้าใจได้มากกว่า3

การรั บ รู ้ ภ าวะสุ ข ภาพที่ ถู ก ต้ อ งช่ ว ยให้ เ กิ ด
แรงจูงใจในการรับผิดชอบดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง
โดยเพิม่ ความสามารถในการใช้เหตุผลและเพิม่ ทักษะ
การเรียนรู้ที่จะดูแลตนเอง และสามารถคาดการณ์
เกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตนเองได้ ถือว่าเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ในทางตรงกันข้ามหากผูป้ ว่ ยมีการรับรูภ้ าวะสุขภาพที่
ไม่ถกู ต้อง จะท�ำให้มกี ารดูแลตนเองไม่เหมาะสมและ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้3
ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง เป็นความรูส้ กึ ของ
บุคคลทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ ในตนเอง รูส้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า
22
มีความเข้มแข็งในการกระท�ำสิ่งต่างๆ เป็นอ�ำนาจ
ภายในตนที่จะกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจและรับรู้ว่า
ตนเองมีสมรรถนะในการดูแลตนเอง3 และสามารถใช้
เป็นเครื่องชี้วัดถึงปรับตัวเพื่อการดูแลตนเองขณะที่
ได้รับการเจ็บป่วย ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการ
ดูแลตนเองและพฤติกรรมของการดูแลตนเองตามมา
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองเป็ น การปฏิ บั ติ
กิ จ กรรมที่ บุ ค คลกระท� ำ เพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง สุ ข ภาพ
สวัสดิภาพและความผาสุก ในภาวะเจ็บป่วยบุคคลจะ
ต้องการความช่วยเหลือในการดูแลตนเองบางส่วน
หรือทั้งหมดขึ้นอยู่กับภาวะสุขภาพของบุคคลนั้น3
ส�ำหรับผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอวยังมี
ข้อจ�ำกัดในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะระยะ
เวลาช่วง 3-6 เดือนแรก5 ซึ่งเป็นช่วงฟื้นฟูสภาพ
ร่างกายหลังได้รบั การผ่าตัด ผูป้ ว่ ยจะต้องมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่ า่ นมายังไม่พบ
การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยกระดูก
สันหลังเสือ่ มทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3-6 เดือนแรก ซึ่งเป็นช่วง
เวลาส�ำคัญเพราะผูป้ ว่ ยต้องกลับไปดูแลตนเองทีบ่ า้ น
การดูแลตนเองที่เหมาะสมในระยะนี้จะช่วยให้การ
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ฟืน้ ตัวหลังผ่าตัดนัน้ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่เกิดภาวะ
แทรกซ้อน โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลตนเอง ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา การรับรู้
ภาวะสุขภาพ และความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง ผลการ
ศึกษาทีไ่ ด้จะช่วยให้บคุ ลากรซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบใน
การดูแลผู้ป่วย ได้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความส�ำคัญและสามารถน�ำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น
ในการวางแผนจัดการดูแลผูป้ ว่ ยอย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองทีถ่ กู
ต้องเหมาะสมหลังผ่าตัด

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้กรอบแนวคิดทฤษฏีการดูแล
ตนเองของ Orem3 ซึ่งกล่าวไว้ว่า การดูแลตนเองเป็น
สิ่ ง ที่ บุ ค คลจะต้ อ งปฏิ บั ติ เ พื่ อ คงไว้ ซึ่ ง ชี วิ ต การมี
สุ ข ภาพดี มี พั ฒ นาการ และมี ค วามผาสุ ก โดย
แสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมการดูแลตนเอง
และจัดเป็นระบบของการประพฤติปฏิบัติ การดูแล
ตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้รับการ
ผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอวจะต้องมาจากการเรียน
รู้และการเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย
เพราะผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัด
กระดูกสันหลังระดับเอว มีความต้องการดูแลตนเอง
ทั้งเป็นการดูแลตนเองที่จ�ำเป็นตามวัยและสภาวะ
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ส�ำหรับผู้ป่วยกระดูกสัน
หลังเสือ่ มทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดเมือ่ ผูป้ ว่ ยกระท�ำการดูแล
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะช่วยให้ฟื้นตัวจาก
โรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน มี
สุขภาพดี สามารถกลับไปท�ำหน้าทีแ่ ละกิจวัตรประจ�ำ
วันได้ตามปกติ
กล่าวโดยสรุปถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ต้องการในการดูแลตนเองที่จ�ำเป็นตามทฤษฏีของ
Orem ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง ประกอบด้ ว ยปั จ จั ย
70

พื้นฐาน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และปัจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสามารถในการดู แ ลตนเอง คื อ
ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองและการรับรูภ้ าวะสุขภาพ
จึงเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญซึ่งจะน�ำไปสู่การปฏิบัติ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัด
กระดูกสันหลังระดับเอว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดกระดูก
สันหลังระดับเอว
2. เพือ่ ศึกษาอ�ำนาจการท�ำนายของปัจจัยด้าน
อายุ ระดับการศึกษา การรับรู้ภาวะสุขภาพและความ
รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู ้ ป ่ ว ยกระดู ก สั น หลั ง เสื่ อ มที่ ไ ด้ รั บ การผ่ า ตั ด
กระดูกสันหลังระดับเอว

สมมติฐานการวิจัย
อายุ ระดับการศึกษา การรับรูภ้ าวะสุขภาพ และ
ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง สามารถท�ำนายพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้
รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยเป็น Predictive correlational study
design เป็นการศึกษาเพือ่ หาความสัมพันธ์เชิงท�ำนาย
ของปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา การรับรู้ภาวะ
สุขภาพ และความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองต่อพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมหลัง
ผ่าตัดในระยะ 3-6 เดือนแรก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูป้ ว่ ยศัลยกรรม
กระดูกสันหลังระดับเอว (L1-S1) ทั้งเพศหญิงและ
ชาย อายุ 20 ปี ขึ้ น ไป ที่ เ ข้ า มารั บ การรั ก ษาใน
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โรงพยาบาลแห่งหนึง่ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย
เป็ น ผู ้ ป ่ ว ยกระดู ก สั น หลั ง เสื่ อ มที่ ไ ด้ รั บ การผ่ า ตั ด
กระดูกสันหลังระดับเอวชนิดการผ่าตัดแบบใส่เหล็ก
ดามกระดูกสันหลังทีม่ ารักษาในหอผูป้ ว่ ยทางศัลยกรรม
ประสาท และมาตรวจตามนัดหลังผ่าตัด 3-6 เดือน
การก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
ใช้ วิ ธี ก ารค� ำ นวณขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยการเปิ ด
ตาราง power analysis of multiple regression ได้กลุม่
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จ�ำนวน 86 ราย โดยมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้า คือ ผ่าตัดกระดูกสันหลัง
เป็นครั้งแรก ผ่านการทดสอบสมรรถภาพสมองด้วย
TMSE มีคะแนน ≥ 23 คะแนน มีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณ์ ไม่มปี ญ
ั หาในการสือ่ สาร พูดและเข้าใจภาษา
ไทยเป็นอย่างดี
เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 4 ชุด ดังนี้
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกีย่ วกับ
การเจ็บป่วยและการรักษาที่ได้รับบันทึกจากแฟ้ม
ประวัตแิ ละสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างได้แก่ อายุ เพศ
สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ /
ครอบครัว สิทธิการรักษา โรคประจ�ำตัว ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ และผูด้ แู ลเมือ่ อยูท่ บี่ า้ น การใส่เสือ้ พยุงหลัง
การใช้ไม้ค�้ำยันช่วยเดิน การวินิจฉัยโรค ชนิดของการ
ผ่าตัด วันที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล วันที่ได้รับ
การผ่ า ตั ด วั น ที่ จ� ำ หน่ า ยกลั บ บ้ า น ระยะเวลา
นอนโรงพยาบาล และระยะเวลามาตรวจหลังผ่าตัด
ระดับความปวด (pain score) ระดับความสามารถใน
การท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน (ADL)
2. แบบสอบถามความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ใช้ Rosenberg’s Self Esteem Scale (RSE)6 ประเมิน
ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองโดยทัว่ ๆ ไปก่อนและหลัง
ได้รับการผ่าตัด มีข้อค�ำถาม 10 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้ cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ .86

3. แบบสอบถามการรั บ รู ้ ภ าวะสุ ข ภาพ ใช้
General Health Rating Index (GHRI) เนื้อหาของ
ค�ำถามเกีย่ วกับการประเมินสุขภาพ ทัว่ ๆ ไปตามการ
รับรูข้ องผูป้ ว่ ยเอง มีขอ้ ค�ำถาม 22 ข้อ ค่าความเชือ่ มัน่
โดยใช้ cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ .81
4. แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง
โดยผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีของ Orem
และจากการทบทวนวรรณกรรม รวมถึงงานวิจัยที่
เกีย่ วข้อง ซึง่ เป็นการสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองและการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันของผูป้ ว่ ย
กระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
ระดับเอว ในด้านการดูแลตนเองที่จ�ำเป็นในภาวะ
เบี่ยงเบนทางด้านสุขภาพ มีข้อค�ำถาม 30 ข้อ ความ
ตรงตามเนือ้ หาของเครือ่ งมือ (CVI) เท่ากับ .83 และ
ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ cronbach’s alpha coefficient
ได้เท่ากับ .86
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการวิจัยใน
มนุษย์ของโรงพยาบาลที่เป็นสถานที่เก็บข้อมูล และ
กลุม่ ตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจยั แล้ว ผูว้ จิ ยั ด�ำเนิน
การเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยข้อมูลบางส่วนเก็บจาก
แฟ้มประวัติผู้ป่วย และให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเองเองหรือผู้วิจัยอ่านค�ำถาม
แล้วผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบ โดยการเก็บข้อมูลจะเก็บ
ที่แผนกผู้ป่วยนอก เมื่อผู้ป่วยมาตรวจตามนัดหลัง
ผ่าตัด 3-6 เดือน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิตทิ ี่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุ
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ผลการวิจัย
ผูป้ ว่ ยมีอายุระหว่าง 35-80 ปี (mean= 59.22
ปี S.D. = 8.87 ปี) ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 50-69 ปี
ร้อยละ 77.9 เพศหญิงร้อยละ 57 กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังครั้งแรกและ
มีสมรรถภาพของสมองอยู่ในเกณฑ์ปกติ สถานภาพ
สมรสคู่ ร้อยละ 69.8 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ร้อยละ 32.6 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 67.4 รายได้เฉลี่ยในครอบครัว
ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ ต�่ ำ กว่ า 10,000 บาท/เดื อ น
คิดเป็นร้อยละ 44.2 ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ
ร้อยละ 47.7 มีโรคประจ�ำตัว ร้อยละ 65.1 และ
โรคประจ� ำ ตั ว ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ ความดั น โลหิ ต สู ง
ร้อยละ 23.3
การวินิจฉัยโรคพบ Spinal stenosis มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือ Spondylolisthesis
ร้อยละ 40.7 จ�ำนวนข้อกระดูกสันหลังทีเ่ กิดโรค พบ 1
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 36 จ�ำนวนข้อกระดูกสันหลัง
ระดับเอวที่ผ่าตัด ได้แก่ ผ่าตัด 1, 2 และ 3 ระดับ พบ
เท่ากันคือร้อยละ 25.6 ชนิดการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
ระดั บ เอวที่ พ บได้ ม ากที่ สุ ด คื อ การผ่ า ตั ด ชนิ ด
transpedicular screw (TPS) ร้อยละ 59.3
ระดั บ ความปวดหลั ง ก่ อ นผ่ า ตั ด ปวดมาก
พบได้มากทีส่ ดุ ร้อยละ 39.5 รองลงมาปวดปานกลาง
ร้อยละ 33.7 (mean = 5.41, S.D.= 3.12) ระดับ
ความปวดหลั ง หลั ง ผ่ า ตั ด ไม่ ป วดพบได้ ม ากที่ สุ ด
ร้อยละ 48.8 รองลงมาปวดเล็กน้อย ร้อยละ 36
(mean = 1.49 , S.D.= 2.28) ระดับความปวดขาก่อน
ผ่าตัด ปวดมากพบได้มากที่สุด ร้อยละ 39.5 (mean
= 5.59 , S.D.= 2.90) ความปวดขาหลังผ่าตัด
ส่วนใหญ่ไม่ปวดเลย ร้อยละ 58.1 (mean = 1.13 ,
S.D.= 1.99)
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ความสามารถในการท� ำ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น
(ADL) ก่อนผ่าตัดส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ ร้อยละ
97.7 (mean = 97.91 , S.D.= 8.49) หลังผ่าตัด
ผูป้ ว่ ยร้อยละ 100 สามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้ดว้ ย
ตนเองในระดับปกติ (mean = 98.95, S.D.= 4.41)
การใส่เสื้อพยุงหลัง (lumbar support) ผู้ป่วยใช้เสื้อ
พยุงหลังก่อนผ่าตัด ร้อยละ 53.5 และใช้หลังผ่าตัด
ร้อยละ 40.7 และไม่ได้ใช้ ร้อยละ 5.8 การใช้ไม้เท้า
ช่วยเดิน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดิน
ร้อยละ 62.8 และใช้ไม้เท้าช่วยเดินก่อนผ่าตัด ร้อยละ
18.6 และใช้ไม้เท้าช่วยเดินหลังผ่าตัด ร้อยละ 18.6
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาตรวจตามนัดหลังผ่าตัด 3 เดือน
ร้อยละ 79.1 (mean = 3.39, S.D.= 0.78) จ�ำนวน
วันนอนเฉลีย่ เท่ากับ 12.30 วัน (S.D.= 4.73, min = 4,
max = 28)
ผูป้ ว่ ยมีคะแนนเฉลีย่ รวมความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าใน
ตนเองหลังผ่าตัดอยูร่ ะหว่าง 27-40 คะแนน (mean=
35.92, S.D. = 3.41) โดยรู้สึกมีคุณค่าในตนเองใน
ระดับมาก ร้อยละ 91.90 และในระดับปานกลาง
ร้อยละ 8.10 โดยรู้สึกว่าตนเองเป็นคนไร้ประโยชน์
พบได้มากทีส่ ดุ (mean = 3.86, S.D. = 0.35) รองลงมา
การเป็นคนมีคุณค่าทัดเทียมกับผู้อื่น และการเป็นที่
พึง่ พาของลูกหลานเสมอ (mean = 3.71, S.D. = 0.46,
0.48 ตามล�ำดับ)
ผูป้ ว่ ยมีคะแนนเฉลีย่ รวมการรับรูภ้ าวะสุขภาพ
หลังผ่าตัดอยูร่ ะหว่าง 63-78 คะแนน (mean=68.63,
S.D. = 4.71) การรับรู้ภาวะสุขภาพอยู่ในระดับมาก
ร้อยละ 68.60 ในระดับปานกลาง ร้อยละ 31.40 โดย
ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายใจเมื่อคิดว่าตนเองอาจจะไม่รอด
พบได้มากที่สุด (mean=3.93, S.D. =0.26) รองลง
มาผู้ป่วยหวังที่จะมีชีวิตที่มีสุขภาพดี (mean = 3.83,
S.D. = 0.38)
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ผู้ป่วยมีคะแนนเฉลี่ยรวมพฤติกรรมการดูแล
ตนเองหลังผ่าตัดอยูร่ ะหว่าง 90-114 คะแนน (mean
= 3.83, S.D.= 5.74) มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
อยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 97.70 ผูป้ ว่ ยสามารถยอมรับ
การใช้อุปกรณ์เสริมทางการแพทย์ เช่น ใช้ไม้ค�้ำยัน
ช่วยเดิน ใส่เสือ้ พยุงหลัง พบได้มากทีส่ ดุ (mean = 3.90,
S.D.=0.31) รองลงมามีพฤติกรรมการหลีกเลีย่ งการ
นวดหลังหรือเล่นกีฬาทีม่ กี ารบิดหรือดัดหลัง (mean=
3.88, S.D.= 0.32) ส�ำหรับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองทีพ่ บน้อยทีส่ ดุ คือ การแสวงหาทางเลือกในการ

ดูแลตนเอง เช่น การฝังเข็ม การฝึกโยคะในท่าเบาๆ
และง่าย เพื่อลดปวด (mean = 2.00, S.D. = 0.53)
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient) จากผล
การศึกษานีพ้ บว่า อายุไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การดูแลตนเอง (r = -0.02, p = 0.43) ระดับการ
ศึกษา ความรู้สึกมีคุณค่า และการรับรู้ภาวะสุขภาพมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (r = 0.18, r= 0.43, r = 0.39,
p <.05) (ตารางที่ 1)

ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) ระหว่างอายุ ระดับการศึกษา ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
การรับรู้ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่าง (n = 86)
ตัวแปร
อายุ
ระดับการศึกษา
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
การรับรู้ภาวะสุขภาพ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง

1
1
-.04*
-.08*
-.02*
-.02

2

3

4

5

1
.08*
.16*
.18*

1
.70*
.43*

1
.39*

1

* = p < .05
การวิเคราะห์อ�ำนาจการท�ำนายโดยใช้ตัวแปร
ทัง้ 4 ด้าน พบว่า ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองเป็นเพียง
ตัวแปรเดียวที่สามารถท�ำนายพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้รับการ
ผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอวได้ร้อยละ 22 อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิก์ าร

ถดถอย ( coefficient) เท่ากับ .31 (p=.03) ส่วน
ปัจจัยอื่น ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา การรับรู้ภาวะ
สุขภาพไม่สามารถท�ำนายพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู ้ ป ่ ว ยกระดู ก สั น หลั ง เสื่ อ มที่ ไ ด้ รั บ การผ่ า ตั ด
กระดูกสันหลังระดับเอว (ตารางที่ 2)
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ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุของปัจจัยด้าน อายุ ระดับการศึกษา การรับรู้ภาวะสุขภาพและ
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่าง (n = 86)
ตัวแปร
อายุ
ระดับการศึกษา
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
การรับรู้ภาวะสุขภาพ

b
.01
.71
.52
.19

SE b
.06
.54
.23
.17

.01
.13
.31
.16

t
.15
1.32
2.24
1.14

p
.89
.19
.03
.26

R= .47, R2 = .22, adjusted R2 = .18, F= 5.62, p = .00

การอภิปรายผล
ผลการศึกษาอภิปรายได้ดังนี้ ผู้ป่วยมีอายุ
ระหว่าง 35-80 ปี (mean=59.22 ปี S.D.= 8.87)
ผลการศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของกานดา
กาญจนโพธิ์7 ในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง มีอายุเฉลี่ย
59.4 ปี (S.D. = 13.9) และการศึกษาของ Cheng &
Ferrant23 พบว่าผู้ป่วยมีอายุระหว่าง 56.2 - 59.8 ปี
ซึง่ อยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่ตอนปลายจึงสามารถดูแลตนเองได้
เป็นอย่างดี
การศึกษานี้อายุไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยอยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่ตอนปลาย
ถึงวัยสูงอายุ อยู่ในวัยท�ำงานซึ่งส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม สุขภาพโดยรวมแข็งแรง สามารถ
ประกอบอาชีพได้และดูแลตนเองได้ ไม่ต้องพึ่งพา
ญาติหรือผู้อื่น ภายหลังผ่าตัดแพทย์ได้แก้ไขปัญหา
ความผิดปกติของกระดูกสันหลังท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีอาการ
ดีขึ้นและเกิดความมั่นใจในผลการรักษาของแพทย์
นอกจากนีข้ ณะทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั การรักษาในโรงพยาบาล
ผูป้ ว่ ยยังได้รบั การสอนเรือ่ งการดูแลตนเองหลังผ่าตัด
จากพยาบาล ท�ำให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ดี
ส่งผลให้คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ย
กลุ่มนี้โดยภาพรวมกระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้รับการ
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ผ่ า ตั ด กระดู ก สั น หลั ง ระดั บ เอว โดยสามารถดู แ ล
ตนเองได้ในระดับปกติ ร้อยละ 100 ผู้ป่วยที่มีอายุ
น้อยก็สามารถดูแลตนเองได้ในระดับปกติ รวมถึง
ผู้ป่วยที่มีอายุมากก็สามารถดูแลตนเองได้ในระดับ
ปกติ เ ช่ น กั น จึ ง ส่ ง ผลให้ ก ารศึ ก ษานี้ ไ ม่ พ บความ
สัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ผลการศึกษานี้แตกต่างจากการศึกษาของ ศิริรัตน์
สงวนเชือ้ 8 ในผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อสะโพกเทียม
พบว่าอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร่อง
ในการดูแลตนเอง (r = .25, p<.01) ดังนั้นการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้รับการ
ผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอวจะอยู่ในเณฑ์ดีและ
ไม่ขึ้นกับอายุของผู้ป่วย
ระดับการศึกษา ผู้ป่วยส่วนใหญ่จบชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 67.4 ผลการศึกษานี้ระดับการ
ศึกษาสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
(r = 0.18, p<.05) แต่ไม่สามารถท�ำนายพฤติกรรม
การดูแลตนเองได้ เนือ่ งจากมีความสัมพันธ์ในระดับต�ำ ่
โดยแม้ว่าระดับการศึกษาที่ต่างกันถือเป็นเครื่องบ่งชี้
ถึงระดับความรูแ้ ละการเรียนรูข้ องผูป้ ว่ ยทีต่ า่ งกัน แต่
อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลก็ขึ้นอยู่กับ
ภาวะสุขภาพของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการ

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2556

สุวรรณี ชอบการไร่ และคณะ

รับรู้ความเจ็บป่วย ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมของการ
ดูแลตนเองขณะเจ็บป่วย9 การศึกษานี้พบว่า ผู้ป่วย
เกิดการเรียนรู้เรื่องอาการปวด จึงลดกิจกรรมเพื่อ
ลดปวด ถือเป็นการดูแลตนเองเบื้องต้นเพื่อป้องกัน
ความปวดและลดความทุกข์ทรมานจากพยาธิสภาพ
ของโรค10 ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถใช้เพียงความรู้
พืน้ ฐานไม่ตอ้ งมีความรูส้ งู มากนัก อีกทัง้ กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ซงึ่ อยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่ตอนปลายมีประสบการณ์
ดูแลตนเอง นอกจากนี้ในระยะหลังผ่าตัดเมื่ออยู่ใน
โรงพยาบาลผู้ป่วยยังได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
ท�ำกายภาพบ�ำบัดโดยได้รบั การสอนจากพยาบาลและ
เจ้าหน้าที่กายภาพบ�ำบัด รวมถึงช่วงมาตรวจตามนัด
หลังผ่าตัด ซึ่งเป็นการมาตรวจตามนัดครั้งที่ 2-3
ผู้ป่วยจะได้รับค�ำแนะน�ำเรื่องการดูแลตนเองจาก
เจ้าหน้าที่สุขภาพ ท�ำให้ผู้ป่วยมีความรู้และมั่นใจที่จะ
ดูแลตนเอง ซึ่งการดูแลตนเองของผู้ป่วยไม่มีความ
ซับซ้อน สามารถปฏิบตั ไิ ด้งา่ ย เช่น การลุกนัง่ ยืน หรือ
เดินด้วยท่าทางทีถ่ กู ต้องเหมาะสม การใส่เสือ้ พยุงหลัง
ผลการศึกษานีส้ อดคล้องกับการศึกษาของจันทร์ทริ า
ไตรรงค์จิตเหมาะ11 ในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยน
ลิ้นหัวใจ พบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับความสามารถในการดูแลตนเอง (r = .17, p <.05)
ผลการศึกษาแตกต่างจากการศึกษาของ Rockwel
และคณะ19 ในผู้ป่วยโรคหัวใจ ระดับการศึกษาสามารถ
ท�ำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยได้ ร้อยละ
4.6 (p<.01) และรัชสุรยี ์ จันทเพชร20 ในผูป้ ว่ ยไตวาย
เรื้อรัง ระดับการศึกษาเป็นตัวท�ำนายความพร่องใน
การดูแลตนเอง ได้ร้อยละ 41.18 (p< .01)
การรับรูภ้ าวะสุขภาพหลังผ่าตัดอยูใ่ นระดับมาก
ร้อยละ 68.6 การศึกษานี้การรับรู้ภาวะสุขภาพก็มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับ
ปานกลาง (r=.39, p< .05) เนื่ อ งจากผู ้ ป ่ ว ยได้

รับค�ำอธิบายจากแพทย์ว่าการผ่าตัดดามเหล็กยึด
กระดูกสันหลัง เช่น plate หรือ screw จะช่วยให้
กระดูกสันหลังมั่นคงแข็งแรง หลังผ่าตัด ผู้ป่วยจึงท�ำ
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมั่นใจขึ้น ช่วงหลังผ่าตัดเมื่อ
ผู้ป่วยเริ่มมีอาการดี หายจากอาการปวดจึงรับรู้ว่า
ภาวะสุ ข ภาพของตนเองดี ขึ้ น รั บ รู ้ ว ่ า ร่ า งกายของ
ตนเองสามารถต้ า นทานความเจ็ บ ป่ ว ยได้ ม ากขึ้ น
(mean= 2.94, S.D.= 0.47) ผลการศึกษานีส้ อดคล้อง
กั บ ผลการศึ ก ษาของสุ พ ร พริ้ ง เพริ ศ 13 ในผู ้ ป ่ ว ย
หลังได้รบั การผ่าตัดหลอดเลือดแดงโคโรนารี ซึง่ พบว่า
การรั บ รู ้ ภ าวะสุ ข ภาพมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง (r = .55, p <.01) แต่
อย่ า งไรก็ ต ามการศึ ก ษานี้ ก ารรั บ รู ้ ภ าวะสุ ข ภาพ
ไม่ ส ามารถท� ำ นายพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของ
ผูป้ ว่ ยกระดูกสันหลังเสือ่ มทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดกระดูกสัน
หลังระดับเอวได้ ( = .16, p > .05) เนื่องจากการ
รับรู้ภาวะสุขภาพและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
มีความสัมพันธ์กันเองในระดับสูง (r = .70) จึงท�ำให้
การรับรู้ภาวะสุขภาพ ซึ่งมีระดับความสัมพันธ์น้อย
(r = .39) ไม่สามารถเข้าไปอยู่ในสมการท�ำนายได้
ถึงแม้ว่าการรับรู้ภาวะสุขภาพก็มีความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลางเช่นเดียวกันกับความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองก็ตาม
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับมาก
ร้อยละ 91.9 การศึกษานีค้ วามรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
(r = 0.43, p <.05) อธิบายได้วา่ ก่อนผ่าตัดเมือ่ ผูป้ ว่ ย
ปวดหลังและขา จะท�ำกิจกรรมลดลง แต่หลังผ่าตัด
ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ ว่าตนเองเป็นคนมีคณ
ุ ค่า มีประโยชน์เพิม่ ขึน้
(mean= 3.71, S.D. = 0.46) สามารถท�ำสิง่ ต่างๆ ได้ดี
เท่ากับผู้อื่นที่อยู่ในวัยเดียวกัน (mean= 3.43, S.D.
= 0.56) เกิดความพอใจในตนเอง (mean = 3.41,
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S.D. = 0.56) หลังผ่าตัดกลุม่ ตัวอย่างจึงรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่า
14
ในตนเองเพิ่มขึ้น ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองจึง
สามารถท�ำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองได้อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p <.05) ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของเยาวลักษณ์ มหาสิทธิวัฒน์17 ในผู้สูงอายุที่
มีโรคประจ�ำตัว พบว่า ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลตนเอง (p< 0.01) และ
เสาวภา วิชิตวาที24 ในผู้ป่วยที่สูญเสียขาพบว่าความ
รู้สึกมีคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง (r= .23, p < .05)
พฤติกรรมการดูแลตนเองหลังผ่าตัดอยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 97.7 เนื่องจากความเจ็บป่วย
เกิดขึ้นทั้งจากโรคและการรักษาที่ได้รับ กระตุ้นให้
ผู้ป่วยพยายามดูแลตนเองเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อ
การเจ็บป่วย การศึกษานี้ผู้ป่วยมารับการตรวจหลัง
ผ่าตัดช่วง 3-6 เดือน ซึ่งเป็นการมาตรวจตามนัด
ครัง้ ที่ 2-3 ผูป้ ว่ ยจะปวดลดลง ท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้
ปกติ และระหว่างที่พักรักษาตัวโรงพยาบาล ทางหอ
ผู้ป่วยมีโปรแกรม discharge planning ท�ำให้ผู้ป่วยได้
รับการเตรียมความพร้อมทีจ่ ะดูแลตนเองเมือ่ กลับไป
อยู่ที่บ้าน นอกจากนี้เมื่อผู้ป่วยมาตรวจตามนัดหลัง
ผ่าตัดที่แผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยจะได้รับค�ำแนะน�ำ
เรื่องการดูแลตนเอง การป้องกันอาการปวด การ
สั ง เกตอาการผิ ด ปกติ และการมาตรวจตามนั ด
เป็นต้น ผูป้ ว่ ยจึงมีความรูเ้ รือ่ งการดูแลตนเองเพิม่ ขึน้
นอกจากนี้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังคงกลัวอาการปวดหรือ
กลัวการกลับเป็นซ�้ำ  ซึ่งอาจท�ำให้ต้องผ่าตัดใหม่ได้
(re-operation)15 จึงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่าง
ดี ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ ส นั บ สนุ น ทฤษฎี ข อง Orem 3
เรื่องการดูแลตนเองที่จ�ำเป็นตามภาวะเบี่ยงเบนทาง
สุ ข ภาพ เมื่ อ บุ ค คลเกิ ด ความเจ็ บ ป่ ว ย โดยความ
เจ็บป่วยท�ำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง
และการท�ำหน้าที่ของร่างกาย บุคคลจ�ำเป็นต้องดูแล
76

ตนเองเพื่อคงไว้ซึ่งชีวิต และการมีสุขภาพที่ดี ผลการ
ศึกษานีส้ อดคล้องกับการศึกษาของนงเยาว์ ภูรวิ ฒ
ั นกุล
16
และคณะ พบว่าพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ย
กระดูกฟีเมอร์หักระยะพักฟื้นอยู่ในระดับดี และการ
ศึกษาของดลนภา หงษ์ทองและคณะ25 ในผูท้ มี่ ปี ญ
ั หา
โรคข้อเข่าเสื่อม พบว่าพฤติกรรมการดูแลตนเองที่
บ้ า นในด้ า นการดู แ ลตนเองที่ จ� ำ เป็ น เมื่ อ มี ป ั ญ หา
สุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนั้นผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูป้ ว่ ยกระดูกสันหลังเสือ่ มทีไ่ ด้รบั การผ่าตัด ดังนี้
1. ควรประเมินคัดกรองความรู้สึกมีคณ
ุ ค่าใน
ตนเองและพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผูป้ ว่ ยก่อน
ผ่าตัด เพือ่ จะได้วางแผนให้การพยาบาลอย่างเหมาะสม
2. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความ
รูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง และโปรแกรมส่งเสริมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้รับการ
ผ่าตัด เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองทีถ่ กู ต้อง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน และมีการฟืน้ ตัว
หลังผ่าตัดอย่างรวดเร็ว
3. ควรมีการศึกษาต่อเนื่องในผู้ป่วยกลุ่มเดิม
เช่น หลังผ่าตัด 1 ปี 2 ปี หรือ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อศึกษาถึง
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ปัญหาภาวะแทรกซ้อน
และการกลับเป็นซ�ำ้ หลังผ่าตัด ซึง่ การทราบพฤติกรรม
และปัญหาดังกล่าวจะช่วยให้พยาบาลได้วางแผน
ให้การพยาบาลที่เ หมาะสมให้แก่ผู้ป่วยกลุ่ม นี้ใน
ระยะยาวต่อไป
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Factors in the Prediction of Self-Care Behaviour amongst Post-Lumbar
Surgery Degenerative Spine Patients
Suwannee Chobkarnrai M.N.S.**
Wallada Chanruangvahich D.N.S.***
Orapan Tosingha D.N.S.****
Thanet Watthanaapisit M.D., T.B.O.S*****
Abstract: Objective: To examine factors in the prediction of self-care behaviour amongst
degenerative spine patients after having undergone lumbar surgery, using Orem’s Self-Care
theory as the conceptual framework.
Design: Predictive correlation research.
Implementation: The research was conducted on a sample of 86 degenerative spine
patients each having undergone lumbar surgery.  The four instruments used to collect data
consisted of (1) a questionnaire on personal information, illness and treatment records; (2)
a health condition awareness questionnaire; (3) a self-esteem questionnaire; and (4) a self-care
behaviour questionnaire. The respondents were asked to complete all of the questionnaires
independently.  The data were analysed using Multiple Regression Analysis.
Results: The subjects were between 35 and 80 years of age, with an average age being
59.22 years (SD = 8.87).  Of all the subjects, 32.6% were in the agricultural sector, and
67.4% had elementary education.  After their operations, 68.6% scored high on health
condition awareness, 91.9% on self-esteem and 97.7% on self-care behaviour. In addition,
self-esteem was identified as a powerful factor in the prediction of self-care behaviour, at a
statistically significant level of Beta = .31, t = 2.24, p < .05; in contrast, the factors of age,
education level and health condition awareness were found incapable of predicting self-care
behaviour.
Recommendations: A programme designed to increase this group of patients’ self-esteem
should be promoted, as higher self-esteem has been shown to effectively raise self-care ability.
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